
 

 

 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
VARAKĻĀNU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 16. martā                                Nr. 5 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās 

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās  

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās  

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - piedalās 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās 

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās  

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās 

15.  Deputāts Raitis Stiuka   - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN  INTERESENTI:   

 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

 

Darba kārtība 

1. Par atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībai 

2. Par uztura nodrošināšanu Ukrainas izglītojamajiem 

3. Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Varakļānu 

novada domes 2009.gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par 

mailto:varaklani@varaklani.lv


godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”” 

apstiprināšanu 

4. Par Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 

“Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” precizēšanu 

5. Par Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 

5 “Grozījumi 2013.gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu 

novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu 

6. Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizāciju 

7. Par investīciju projekta “Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu 

pilsētā” apstiprināšanu 

8. Par investīciju projekta “Rīgas ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu 

pilsētā” apstiprināšanu 

9. Par investīciju projekta “Lubānas ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu 

pilsētā” apstiprināšanu 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 16.03.2022. Varakļānu novada domes 

ārkārtas sēdes darba kārtību ar 9 (deviņi) pamata darba kārtība jautājumiem. Atklāti balsojot, 

ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars) sēdes 

darba kārtība tiek apstiprināta.  

 

1. 

Par atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībai 

 

 Paužot atbalstu Ukrainas tautai un valstij, tās neatkarībai, suverenitātei un 

teritoriālai nedalāmībai, pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11. 

pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu un vienošanos starp Latvijas 

Republikas Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomi un Ukrainas Odesas apgabala 

valsts administrāciju, kas noslēgta 2019. gada 21. maijā, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, 

E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Sniegt Ukrainas sabiedrībai finansiālo palīdzību 1000,00 (viens tūkstotis) euro 

apmērā no pašvaldības budžeta. 

2. Uzdot veikt lēmuma izpildi pašvaldības domes priekšsēdētājam minēto 

finansiālo palīdzību pārskaitot uz Vidzemes plānošanas reģiona šim nolūkam 

speciāli atvērto kontu Valsts kasē. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

 

2. 

Par ēdināšanas nodrošināšanu Ukrainas izglītojamajiem 

 

 Sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotāju ieceļošanu un izmitināšanu Varakļānu novada 

teritorijā, pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 2. panta pirmās daļas 

1. punktu, Varakļānu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija sadarbībā 

ar izglītības iestādēm organizē ēdināšanu Ukrainas izglītojamajiem, kuri reģistrēti 



pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādēs, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  

“pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

 
1. Finansēt ēdināšanas pakalpojuma izmaksas attiecīgajā izglītības iestādē, 

Varakļānu novadā izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri apmeklē 

pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādes. 

 
 

3. 

Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Varakļānu 

novada domes 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par godalgām, 

naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” aicinājumu 

pašvaldībai sniegt materiālu atbalstu personām, kuras piedalījušās Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanā, izskatot deputātu priekšlikumus, saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. 

panta trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” 

– NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi Varakļānu novada domes 

2009.gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par godalgām, naudas 

balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”. 

2. Saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 

 

4. 

Par Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 

“Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” precizēšanu 

 

  Pamatojoties uz 2022.gada 1.marta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas ieteikumiem saistošo noteikumu precizēšanai, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 

14. panta astoto daļu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 19. pantu, 21.1 panta otro daļu,  21. 2 

panta otro daļu,  21. 7 panta pirmo daļu,  Dzīvojamo telpu īres likuma 30.pantu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Precizēt Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra (lēmums Nr. 4.15) 

saistošos noteikumus Nr. 3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p6
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p7
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p14
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p15
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p17
https://likumi.lv/ta/id/305077-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p19


2. Saistošos noteikumus ar precizējumiem trīs darba dienu laikā pēc parakstīšanas 

izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lapām. 

 

 

5. 

Par Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 

“Grozījumi 2013.gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada 

pašvaldības nolikums”” precizēšanu 

 

 Pamatojoties uz 2022.gada 28.februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas ieteikumiem saistošo noteikumu precizēšanai, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu un 24. panta otro daļu, papildināt 

2022.gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi 2013.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Precizēt Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra (lēmums Nr. 4.17) 

saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi 2013.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”. 

2. Saistošos noteikumus ar precizējumiem trīs darba dienu laikā pēc parakstīšanas 

izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 

noteiktajā kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām. 

 

 

6. 

Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizāciju 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem”, 73.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam 

aktualizēto rīcības un investīciju plāna sadaļu, papildinot SM3 rīcības plāna 

“Ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai” sadaļas “Uzņēmējdarbības attīstību 

veicinoša pašvaldības politika un tehniskā struktūra” 2.1.1. uzdevumu - “Uzlabot 

uzņēmumu sasniedzamību un ražošanas teritoriju attīstību” ar darbībām 

Nr.2.1.1.95, Nr.2.1.1.96 un Nr.2.1.1.97. 
 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas. 

 

 



7. 

Par investīciju projekta “Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu 

pilsētā” apstiprināšanu 

 
 Izskatot sagatavoto investīciju projekta “Kosmonautu ielas posma seguma 

atjaunošana Varakļānu pilsētā” pieteikumu, pamatojoties uz 2022.gada 8.februāra MK 

noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām 

pašvaldībām” un to 4.punktu, par mērķi nosakot pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai 

pakalpojumu infrastruktūras attīstību, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

iedzīvotājiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

“par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt investīciju projektu “Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana 

Varakļānu pilsētā”. 

2. Apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas EUR 203 620, 45 (divi simti 

trīs tūkstoši seši simti divdesmit eiro, četrdesmit pieci centi) apmērā, tajā skaitā, 

- valsts budžeta finansējums 85% apmērā  – EUR  173 077,38 (viens simts 

septiņdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit septiņi eiro, trīsdesmit astoņi centi), 

-pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā – EUR 30 543, 07  (trīsdesmit tūkstoši 

pieci simti četrdesmit trīs eiro, septiņi centi). 

3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 
 

8. 

Par investīciju projekta “Rīgas ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā” 

apstiprināšanu 

 
 Izskatot sagatavoto investīciju projekta “Rīgas ielas posma seguma atjaunošana 

Varakļānu pilsētā” pieteikumu dalībai atklātā konkursā, pamatojoties uz 2022.gada 

8.februāra MK noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas 

mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” un to 4.punktu, par mērķi nosakot pašvaldības 

uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstību, uzlabojot pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, 

E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt investīciju projektu “Rīgas  ielas posma seguma atjaunošana 

Varakļānu pilsētā”. 

2. Apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas EUR 370 972, 42 (trīs simti 

septiņdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi eiro, četrdesmit divi centi) 

apmērā, tajā skaitā, 

-valsts budžeta finansējums 85% apmērā  – EUR  315 326,56 (trīs simti piecpadsmit 

tūkstoši trīs simti divdesmit seši eiro, piecdesmit seši centi), 

-pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā – EUR 55 645,86 (piecdesmit pieci 

tūkstoši seši simti četrdesmit pieci eiro, astoņdesmit seši centi). 

3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 



 

9. 

Par investīciju projekta “Lubānas ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā” 

apstiprināšanu 

 
 Izskatot sagatavoto investīciju projekta “Lubānas ielas posma seguma atjaunošana 

Varakļānu pilsētā” pieteikumu, pamatojoties uz 2022.gada 8.februāra MK noteikumiem 

Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 

un to 4.punktu, par mērķi nosakot pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu 

infrastruktūras attīstību, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, kā arī 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka, E.Kokars),  “pret” – NAV,  “atturas” 

– NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt investīciju projektu “Lubānas  ielas posma seguma atjaunošana 

Varakļānu pilsētā”. 

2. Apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas EUR 135 183,70 (viens 

simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs eiro, septiņdesmit centi) 

apmērā, tajā skaitā, 

-valsts budžeta finansējums 85% apmērā – EUR  114 906,15 (viens simts 

četrpadsmit tūkstoši deviņi simti seši eiro, piecpadsmit centi), 

-pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā – EUR 20 277,55 (divdesmit tūkstoši 

divi simti septiņdesmit septiņi eiro, piecdesmit pieci centi). 

3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
 

Kārtējā domes sēde 31.03.2022. plkst. 16:00 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 18:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 31.03.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre  (personiskais paraksts) K.Keiša 

 

 Attālinātās sēdes protokolam piekrītu: 

 J. Grudule (personiskais paraksts)

  

I. Gruduls (personiskais paraksts) 

  

L. Nagle (personiskais paraksts) 



    

V. Vilkaušs (personiskais paraksts) 

    

O. Zeps (personiskais paraksts) 

    

G. Gabrišs (personiskais paraksts) 

    

A. Strods (personiskais paraksts) 

   

A. Saleniece (personiskais paraksts) 

  

D.Ozoliņa (personiskais paraksts) 

  

A. Jaunzeme (personiskais paraksts) 

 

I.  Zepa  (personiskais paraksts) 

   

E. Kokars (personiskais paraksts) 

   

M. Višķers (personiskais paraksts) 

   

R. Stiuka  (personiskais paraksts)  
  

 

 


